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7 Ιούλη 2022 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δια στόματος του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη , 

ανακοίνωσε με τους ανάλογους πανηγυρισμούς , την κατάργηση της εισφοράς 

αλληλεγγύης η οποία επιβλήθηκε στο σύνολο των εργαζομένων.  

Πριν αρχίσουμε και μείς οι εργαζόμενοι τα πανηγύρια από αυτό που ανακοίνωσε μια 

κυβέρνηση «που είναι για τα πανηγύρια» ας έχουμε υπόψιν μας τα εξής: 

• Η εισφορά αλληλεγγύης καθιερώθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3986/2011 (ΠΑΣΟΚ) 

στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων και η οποία θα 

έπρεπε να έχει καταργηθεί στα τέλη του 2014, καθώς θεσπίστηκε ως έκτακτο 

μνημονιακό μέτρο. Αλλά τότε η κυβέρνηση της ΝΔ όχι μόνο  δεν πρόκαμε ,  αλλά 

με τον νόμο 4305/2014 την επέκτεινε. Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ την διατήρησε πάλι μέσω 

νομοθεσίας. 

• Η εισφορά αλληλεγγύης είχε ανασταλεί για τα εισοδήματα του 2021 καθώς και 

του 2022 για τον ιδιωτικό τομέα 

• Όσοι είχαν ετήσια εισόδημα κάτω από 13.000 ευρώ ΔΕΝ πλήρωναν εισφορά 

αλληλεγγύης.  

Για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ας 

δούμε λίγο το όφελος , πριν αρχίσουμε να μακαρίζουμε την κυβέρνηση επειδή 

πανηγυρίζει ότι μας προσέχει. Δεν έχουμε μισθούς της προκοπής αλλά λέμε λοιπόν:  

                                                

Καθαρό ετήσιο εισόδημα                           Ετήσιο όφελος      Μηνιαίο όφελος        Ημερήσιο 

όφελος  

13.000     ευρώ                                                       22     ευρώ             1,8 ευρώ                    0,06   

λεπτά 

14.000                                                                      44                            3,6                               0,12    

15.000                                                                      66                            5,5                               0,18  

16.000                                                                      88                            7,3                               0,24 

17.000                                                                    110                            9,1                               0,30 

18.000                                                                    132                            11                                0,36 



19.000                                                                    154                            12,8                             0,42 

20.000                                                                    176                            14,6                             0,48 

Επομένως λοιπόν όσοι είχαν ετοιμάσει μεγάλο πορτοφόλι ας το ξεχάσουν. Το θέμα είναι 

όμως γιατί πανηγυρίζει η κυβέρνηση για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης;;;; 

Γιατί πάντα με τέτοιες αντιλαϊκές και αντεργατικές κυβερνήσεις , μα πάντα , κάποιο λάκκο 

έχει η φάβα:  

                             Ποιοι ακόμα απαλλάσσονται : 

• Τα καθαρά κέρδη επιχειρήσεων. 

• Μέλη της κυβέρνησης, οι βουλευτές, οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς, οι 

περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι και τα στελέχη των επιχειρήσεων και των 

οργανισμών του δημόσιου τομέα . 

• Τα ενοίκια ακινήτων που εισπράχθηκαν το 2021 

• Τα μερίσματα, οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων repos , reverse repos, τα 

δικαιώματα που αποκτήθηκαν το 2021 

• Δικαστικοί , πανεπιστημιακοί κλπ. 

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό απ τον καθένα μας , δεν τους έπιασε ο πόνος για τους 

εργαζόμενους αλλά πολύ απλά η κυβέρνηση θέλει για μια ακόμα φορά να δείξει ποιους 

στηρίζει και ποιους όχι . Και φυσικά με την κατάλληλη διαφήμιση από τα τρωκτικά της 

λίστας Πέτσα στους αφελείς θα παρουσιαστεί σαν μέτρο υπέρ των φτωχών. 

Σαν ΕΑΣ έχουμε πρόταση προς την κυβέρνηση για να δείξει το φιλοεργατικό της προφίλ : 

• Αύξηση κατά 12% του κατώτατου μισθολογικού κλιμακίου 

• Αύξηση σε μηνιαία βάση αντίστοιχη με τον πληθωρισμό  

• Ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις. 

Φυσικά και δεν πρόκειται να τα δεχθεί ούτε αυτή ούτε και καμία αστική κυβέρνηση γατί 

έχουν διαλέξει με ποιους είναι και ποιους εξαθλιώνουν και γι αυτό θα καταφεύγουν σε 

επικοινωνιακά παιχνίδια , σε ανούσιες εξαγγελίες τις οποίες -διαφημιζόμενες απ τον 

αστικό τύπο και με την βοήθεια των συνδικαλιστικών εργοδοτικών παρατάξεων ΔΑΚΕ 

ΠΑΣΚΕ και ΕΝΟΤΗΤΑ- θα προσπαθούν να τις εμφανίσουν σαν ουσιαστικά μέτρα.  

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 

Καλούμε τους εργαζόμενους να συστρατευτούν με την ΕΑΣ  σε κοινούς αγώνες. 

ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟΣ ΣΩΖΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ! 


